
                                              
Fedőlap    

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21.

Javaslat a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Szedresi Csaba vezető ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. – elnök-vezérigazgató
                                      

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019. 03. 19.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019. 03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                               2019. 03. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal
tereprendezési munkáira tesz javaslatot.

A     napirendi     pont     előkészítőinek     adatai  :
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 3722-7  /2019

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita h. s.k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 06. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 06.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira

Tisztelt Közgyűlés !

A Dunaújvárosi  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata és  a DVG Zrt.  között  létrejött  vállalkozási
szerződés alapján a Duna-pari Kilátó elkészült, annak műszaki átadás – átvételi eljárása 2019.
január 25 -én lezárult.

Az  építmény  használatbavételi  engedélyét  az  építési  hatóság  2019.  február  13  -ai  dátummal
kiadta.
( A fellebbezésre nyitva álló határidő miatt azonban meg az engedély nem emelkedett jogerőre.)

A kilátó környezetében lévő terület és partfal megfelelő rendezését (rézsűképzés, növénytámfal
építése,  talaj javítás, növényültetés stb) nem tartalmazta a  Vállalkozási szerződés.
A  DVG  Zrt.  a  rendezési  feladat  elvégzésére  br.18.950.089.-  Ft.  összegű  árajánlatot  adott.
(előterjesztés 1. sz. melléklete).

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a kilátó, mint építmény, hanem a környezete is rendezett, a tájba
illeszkedő képet mutasson, ezért javasoljuk a terület és partfal rendezési munkáinak elvégzését.

A munkák fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásainak szabályairól szóló  rendelet 5 melléklet 3.” Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás”
cím alatt szereplő ,3. „dologi kiadások”  elnevezésű  során biztosított.

Kérjük a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a DVG Zrt.-vel megkötendő szerződés aláírását
támogatni szíveskedjék. 
.
Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  pénzügyi
bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság megtárgyalta.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A bizottságok véleményeit, a bizottsági elnökök a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./ 2019. (III. 21.) határozata

a Duna-parti Kilátó körüli terület és partfal tereprendezési munkáira

1.) Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Duna-parti Kilátó körüli terület
és partfal tereprendezési munkái elvégzésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. - t  (2400
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg nettó  14.921.330.- Ft + Áfa, bruttó  18.950.089- Ft
összegben.

2.) Az 1.) pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2019. (II.15.)
rendelet 5. melléklet 3.” Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” cím alatt szereplő ,3. „dologi kiadások”
elnevezésű  során biztosított.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
1.) pontjában leírt feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2019. április 05.

Dunaújváros, 2019. március 21.

          Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke             a gazdasági és területfejlesztési

 bizottság elnöke

     Tóth Kálmán s.k.                   Iván László s.k.
       az ügyrendi, igazgatási és jogi          a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
               bizottság elnöke    turisztikai bizottság elnöke


